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• Csíkkozmáson 
hivatalossá vált, amit 
eddig az ott lakók 
saját szemükkel is 
láttak: a vezetékes víz 
néha túl zavaros, ezért 
emberi fogyasztásra 
nem alkalmas. Emiatt 
csak tisztálkodásra 
használható, az árát 
pedig csökkentették 
– a tiszta vízre viszont 
még várni kell.

KOVÁCS ATTILA

Évek óta panaszkodnak a csík-
kozmásiak a csapvíz minősé-
gére, amely főként esőzések 

után válik sötétebbé, zavarosabbá. 
Ezelőtt több mint két évvel a lakók 
azt kifogásolták, hogy gyakran 
még az állatok itatására sem jó a 
csapból folyó, ivóvízként eladott és 
fi zetett víz, amelyet még tisztálko-
dásra sem használtak – erre a cél-
ra és főzéshez sokan saját kútjuk 
vizét vették igénybe. A probléma 
oka, hogy a vezetékes vizet nem 
forrásból vagy kútból, hanem egy 
patakból fogja be a szolgáltató 
Harvíz Rt., a régi szűrőberendezés 

pedig nem tud megbirkózni az eső-
zések után zavarossá, üledékessé 
váló víz tisztításával. A sorozatos 
lakossági panaszok nyomán a szol-
gáltató által beterjesztett javaslatot 
az országos árszabályozó szakha-
tóság (ANRSC) jóváhagyta, ennek 
alapján 30 százalékos árcsökken-
tést alkalmaznak novembertől – 
tudatta a helyzetet a Harvíz Rt. Az 

egészségügyi igazgatóság javaslata 
alapján a szolgáltató a kozmási ve-
zetékes vizet nem ihatónak nyilvá-
nította, amely tisztálkodásra, vé-
céöblítésre alkalmas. A szolgáltató 
ígérete szerint továbbra is fertőt-
lenítik és folyamatosan próbálják 
javítani a vezetékes víz minőségét, 
illetve csökkentik a vízelvételek 
számát és időtartamát.

Megoldásra várnak

Szántó László csíkkozmási polgár-
mester szerint ugyan sok községbeli 
rendelkezik saját kúttal, amelynek 
vizét használhatja, de a lakosság egy 
része nem, ezért nekik olyan esetek-
ben, amikor a víz színe, minősége lát-
hatóan megváltozik, más módon kell 
ellátniuk magukat. „Van egy mennyi-

ség a víztartályban, ami elég néhány 
napi fogyasztásra, de többnapos 
esőzéskor a szűrőrendszer lezáródik, 
hogy ne tömítse el a zavaros víz. És ha 
elfogy a víz a tartályból, ahhoz, hogy 
valamilyen szinten legyen vízszol-
gáltatás legalább a mosdók számára, 
a zavaros víz kerül a rendszerbe” – 
magyarázta a községvezető, aki sze-
rint ilyenkor fi gyelmeztetni szokták 
az embereket. Hozzátette, ha 
lenne mindenkinek alter-
natív vízellátási lehetősége, 
akkor nem kellene ehhez a 
megoldáshoz folyamodni, 
egy-két napig kellene szüne-
teltetni a szolgáltatást, hogy a 
vízminőség ismét helyreálljon. Mint 
elmondta, vannak, akik ilyen ese-
tekre különböző erdei forrásokból 
hoznak nagyobb mennyiségű vizet, 
vagy a kúttal rendelkezőktől hord-
ják, illetve az üzletekből vásárolják 
a nagyobb kiszerelésű palackozott 
vizet. A megoldást a Harvíz Rt. ter-
vezett, európai uniós támogatással 
megvalósuló nagyberuházása jelenti 
majd, amelynek kivitelezése nyomán 
az alcsíki községeket ellátó gerincve-
zeték a szépvízi víztározóból juttatja 
el Kozmásra is a megfelelő minőségű 
ivóvizet. Erre viszont még várni kell, 
a projekt kivitelezési határideje há-
rom év múlva jár le.

Nem ivóvíz folyik a csapon
Eső után zavaros, fogyasztásra nem alkalmas, ezért olcsóbb

A tiszta ivóvízre még éveket kell várni, addig 
a lakosságnak gondoskodnia kell szükségleteiről
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A z október 27-ei, első alakuló ülé-
sen a 19 önkormányzati székből 

16-ot fogadtak el az újonnan meg-
választott képviselők: a listán visz-
szalépők mandátumait időközben 
érvénytelenítette a bíróság, a pótta-

gok kijelölése után csütörtökön ke-
rülhet sor a három fennmaradó hely 
betöltésére. Gálfi  Árpád polgármes-
ter kiesésével, illetve Mike Levente 
MPP-s, valamint Arros Orsolya Blan-
ka RMDSZ-es jelöltek visszalépésével 
a jelöltlistán következőket illeti meg 
a jog, hogy elfoglalják az önkor-
mányzati helyet. Ezzel szemben az 
MPP székelyudvarhelyi szervezete 
már korábban közzétette: a tisztséget 
olyan személy fogja elfoglalni, aki 
korábban még nem vállalt közéleti 
szerepet, ezzel arra is utalva, hogy 
feltehetően nem a második helyen lé-
vő Orbán Árpád lesz az önkormány-
zati testület egyetlen MPP-s tagja.

Valószínűleg elfogadják 

A beiktatások és eskütételek mel-
lett ugyanakkor az új testület meg-

választja az ülésvezető elnököt és 
megalakulnak a szakbizottságok 
is, hisz – mint azt korábban Venczel 
Attila városi jegyző lapunknak el-
mondta – határozatot csak akkor 
fogadhat el a döntéshozó testület, 
ha azt előtte a különböző szakbi-
zottságok is véleményezték. 

Az ülés másik fontos pontja az 
alpolgármester-választás lesz: a saj-
tónak is elküldött, erre vonatkozó 

határozattervezetben meg is nevezik 
a jelöltet Pálfi  Kinga személyében, 
akit egyébként Gálfi  Árpád javasol a 
tisztségre. A Szabad Emberek Pártjá-
nak színeiben mandátumhoz jutott 
Pálfi  Kinga szakmáját tekint-
ve pszichológus, a Harghita 
Business Center vállalkozói 
inkubátorház projektme-
nedzsere, háromgyerekes 
családanya. A jelölést a 
testület minden bizony-
nyal el is fogadja, hiszen a 
Szabad Emberek Pártjának 
többsége van a tanácsban (lásd 
grafi konunkat). Egyébként Sógor 
Enikő személyében nemrég Csíksze-
redában is nőt választott alpolgár-
mesternek az új képviselő-testület 
(legalábbis az egyiket, hiszen a me-
gyeszékhelyeken két alpolgármeste-
ri funkciót lehet betölteni).

Valószínűleg nő lesz Székelyudvarhely új alpolgármestere
• Második alakuló ülését tartja csütörtökön Székelyud-
varhely új önkormányzati képviselő-testülete: az összehí-
vó dokumentumokból az is kiderült, hogy Pálfi Kingát, a 
székelyudvarhelyi Szabad Emberek Pártjának önkormány-
zati képviselőjét javasolják az alpolgármesteri tisztségre.

Pálfi Kinga korábbi szakmai tevékenysége 
szerteágazó, illetve a székelyudvarhelyi 
civil élet aktív szervezője is
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Gálfi Árpád

Életét vesztette 
a homoródi tűzben

Egy lángoló homoródfürdői 
házhoz, illetve az ingatlanban 
rekedt személyhez riasztották 
hétfőn este a tűzoltókat. A 
helyszínre a székelyudvarhelyi 
hivatásos alakulat két egysége, 
a mentősök, valamint a szent-
egyházi és kápolnási önkéntes 
tűzoltók vonultak ki. A mintegy 
ötven négyzetméteren tomboló 
lángokban egy 60 év körüli 
férfi életét vesztette – közölte a 
Hargita megyei tűzoltóság. A tűz 
keletkezésekor – amelyet való-
színűsíthetően egy felrobbant 
gázpalack okozott – az épület-
ben egy házaspár tartózkodott. 
A feleségnek sikerült kimene-
külnie, a jelen lévő mentősök 
sokkos állapotban, de sérülések 
nélkül vették át.

• RÖVIDEN 
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